
Sinterklaasactie 2010 Diepenveen 
De zwarte pieten zijn het dorp al weer in geweest om de winkels te bekijken, voor de vele cadeau’s die ze moeten 

kopen. Onderweg zijn de pieten heel wat chocoladeletters verloren in de winkels. Kan jij de zwarte pieten helpen bij 

het zoeken van de chocoladeletters? Sinterklaas wil graag weten welke  letter er bij welke winkel ligt. Bij elke winkel 

ligt één letter in de etalage. Dus ga alle winkels langs. Schrijf op de achterkant van dit formulier welke letter bij welke 

winkel ligt. Als je alle letters hebt ingevuld ontstaat er een woord. Schrijf die onder op de lege regel. Je mag op 

zaterdag 27 november je formulier inleveren bij de Albert Heijn in de witte partytent tussen 13.00 – 15.00 uur. Bij 

het inleveren van het formulier krijg je direct een leuk cadeautje. 

 

Extra prijs 
De pieten hebben nog een paar cadeautje over.  Die gaan ze verloten onder alle kinderen, die het goede woord 

onder op de lege regel hebben ingevuld.            

                                                            

Spelregels 
• De actie is voor elk kind dat een basisschool bezoekt.  

• In elke etalage van de Diepenveense winkeliers ligt een chocolade letter.  
• Vul op de achterkant van dit formulier de letter bij de juiste winkel. 

• Schrijf onderaan op de lege regel het goede woord. 

• Lever het formulier 27 november in bij de Albert Heijn onder de witte partytent tussen 13.00 – 15.00 uur. Je 

krijgt dan een leuk cadeautje. 

• Onder de goede oplossingen verloten de zwarte pieten nog enkele leuke prijzen. 

• Reserveformulieren zijn te krijgen bij Passe- Partout.  

Naam:____________________________________________ 

Adres:____________________________________________  
Telefoon:__________________________________________ 

Leeftijd___________________________________________ 

Groep:____________________________________________ 

Jongen/Meisje:_____________________________________ 

Uitkomst woord:____________________________________ 



Keurslager Harmsen  

Expert 

Lammertink tweewielers  

Bloemenhuis Dorpsstraat 1 

4Home and more (voorheen Novy)  

Passe-Partout 

Pavette@All 

Kookstudio Boschloo 

Decohome Pasman 

Dierenwinkel van Ginkel 

Albert Heijn  

Eye Catchers 

Bloemsierkunst Flierman 

Slijterij Kleinbussink 

Bakkerij van Rijssen 

Drogisterij Diepenveen 

Brasserie Zonnig 

Cafetaria de Komeet 

                                               

 

 

Het juiste woord is:_______________________________ 


